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Neuropsykologi
Neuropsykologi kerää tietoa kehityksestäsi ja taidoistasi, vahvuuksistasi ja haasteistasi.
Tietoa voidaan kerätä vanhempiasi haastattelemalla, kyselylomakkeilla ja/tai erilaisia tehtäviä
kanssasi tehden. Tehtävät voivat olla esimerkiksi kuvien katselua, kysymyksiä tai
rakentelutehtäviä. Ei haittaa jos et kaikkea osaa, se riittää kun vain yrität tehdä parhaasi!
Perustutkimus kestää yleensä 3-4 tuntia. Saatuja tietoja voidaan käyttää apuna
suunniteltaessa millaiset tuet sinua auttaisivat esim. päivähoidossa tai koulussa.

Kuntoutusohjaaja
Lasten ja nuorten kuntoutusohjaajat tukevat, ohjaavat ja neuvovat sinua, perhettäsi ja
lähiyhteisöäsi sairauden tai vammautumisen aiheuttamissa muutostilanteissa. Osallistumme
kanssasi keskussairaalassa tehtävän kuntoutussuunnitelman laadintaan ja tavoitteiden
mukaisen kuntoutuksesi käynnistämiseen omassa arjessasi. Seuraamme ja arvioimme
kuntoutuksesi edistymistä yhdessä perheesi, päiväkodin ja koulun kanssa.
Jos et tiedä kenelle soitat niin soita kuntoutusohjaajalle!

Toimintaterapeutti
Sinulle on voitu suunnitella myös toimintaterapia-arviointi. Se tarkoittaa sitä, että kotona,
päiväkodissa tai koulussa on noussut huolia sinun leikistä, kädentaidoista, liikkumisesta tai
käyttäytymisestä ja yhdessäolotaidoista. Toimintaterapiassa näitä asioita arvioidaan leikkien,
tehden tehtäviä ja jutellen. Voimme myös kokeilla keinoja, mikä voisi sinua auttaa. Kuljemme
siis pienen matkan kanssasi ja sinun taitoihisi huolella tutustuen. Sen pohjalta yhdessä
vanhempiesi ja sinun kanssasi suunnittelemme auttaisiko juuri sinua jos taitoja harjoitellaan
myös toimintaterapiassa. Me autamme terapian järjestämisessä teemme yhteistyötä myös
muiden sinulle tuttujen aikuisten kanssa.
Sinun leikkiminen ja oppiminen on iloinen ja tärkeä asia.

Puheterapeutti
Puheterapeutin luona pääset tekemään tehtäviä, pelaamaan ja leikkimään! Saat etsiä
vihjeiden avulla oikeita kuvia tai esineitä, päätellä kysymyksiin vastauksia, kertoa hassuista
kuvista tai vaikkapa harrastuksistasi, ja näyttää miten hyvin osaat irvistellä ja lallatella. Ei
haittaa, vaikka puhut vasta vähän tai puheesi on epäselvää, sillä eleiden, ilmeiden, kuvien,
tukiviittomien tai erilaisten laitteiden avulla me pääsemme juttuun. Joillakin lapsilla syöminen
voi olla hankalaa, ja silloin voi olla, että puheterapeutti on mukana ruokailussakin. Näitä
tehtäviä tehdään siksi, että puheterapeutti voisi yhdessä sinun ja perheesi kanssa miettiä
miten sinua voitaisiin auttaa.

Fysioterapeutti
Fysioterapeutti toimii lastenneurologian poliklinikalla ja osastolla arvioiden liikkumisen
kehitystäsi sekä vamman tai sairauden vaikutusta liikkumis- ja toimintakykyysi.
Fysioterapeutti suunnittelee myös mm. liikkumiseesi ja liikuntaharrasteisiisi liittyviä
apuvälineitä ja osallistuu niiden hankintaan. Fysioterapeutti ohjaa ja neuvoo perhettäsi ja
lähipiiriäsi kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Tavoitteena on tukea sinua saavuttamaan
paras mahdollinen liikkumis- ja toimintakyky joko itsenäisesti tai apuvälineen avulla.
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Lastenneurologian erikoislääkäri
Olet tulossa käymään lääkärissä, lastenneurologin vastaanotolla. Voit keskustella edeltävästi
vanhempasi kanssa siitä, miksi olet tulossa lääkäriin. Käynnillä käydään läpi niitä huolia, joita
on herännyt kotona, neuvolassa, päivähoidossa tai koulussa. Huolet voivat liittyä esimerkiksi
kohtausoireisiin, päänsärkyyn tai kehityksen pulmiin. Ennen lääkärikäyntiä olet voinut käydä
verikokeissa, röntgenissä tai erityistyöntekijän arviossa. Kotiin on voitu lähettää oire- tai
kyselylomakkeita täytettäväksi, ottakaa ne mukaan lääkärikäynnille. Vastaanoton aikana
lääkäri tutkii sinut, samaan tapaan kuin neuvolassa. Mutta lastenneurologin vastaanotolla ei
pistetä eikä rokoteta.

Tapaamisiin!
Neurologinen sairaanhoitaja
Sairaanhoitajana mittaan ja punnitsen sinut tullessasi poliklinikalle. Olen lääkärin työparina ja
hoidan asioitasi hänen ohjeiden mukaan. Autan sinua myös ajanvarausasioissa. Jos mieltäsi
painaa jokin asia käyntiisi liittyen, tavoitat minut myös puhelimitse.
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